Załącznik nr 1
do Decyzji Dziekana nr 5/2020/2021
z dnia 12.01.2021

AKADEMIA TECHNICZNO – HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO
KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE
STUDIA STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I STOPNIA
Podstawa prawna:
1. Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
2. Opinia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
I. Postanowienia ogólne
1.

Egzamin dyplomowy ma na celu ocenę osiągnięcia przez absolwenta studiów pierwszego
stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne studia stacjonarne/niestacjonarne efektów
uczenia się w zakresie:

a. wiedzy:
− wiedzy ogólnej z zakresu nauk społecznych oraz wiedzy specjalistycznej
i umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności
ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych
i dzieci, niezależnie od ich przyczyny
− znajomości regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących
się do wykonywania zawodu ratownika medycznego
b. umiejętności:
− korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu
działań ratowniczych
− samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym oceny
stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania
− prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej
u dorosłych i dzieci
− samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej
oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i
respektowanie jego praw,

c. kompetencji społecznych:
− skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem
− posiadania świadomości czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta
− posiadania świadomości konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.
2.

Przystąpienie do egzaminu dyplomowego jest możliwe po wypełnieniu przez studenta/kę
następujących warunków:
2.1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych
w programie studiów.
2.2. Przedłożenie w dziekanacie pracy dyplomowej pozytywnie ocenionej przez
promotora. Student składa pracę w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku
danych.

3. Listę osób, które wypełniły warunki uprawniające do przystąpienia do egzaminu
dyplomowego przygotowuje Dziekanat Wydziału.
4.

Egzamin dyplomowy na kierunku Ratownictwo medyczne składa się z dwóch części:
egzaminu

teoretycznego

testowego

i

egzaminu

praktycznego

w

warunkach

symulowanych.
Egzaminy teoretyczny i praktyczny odbywają się w niezależnych terminach.
5.

Zakres obu części egzaminu dyplomowego zatwierdza Wydziałowa Komisja ds. Jakości
Kształcenia. Studentom na początku semestru dyplomowego, przekazywany jest zakres
egzaminu dyplomowego.

6.

Dziekan zatwierdza skład: komisji losujących, komisji egzaminacyjnych egzaminu
teoretycznego i egzaminu praktycznego.

7.
8.

Dziekan wyznacza koordynatora nadzorującego przebieg egzaminu dyplomowego.
Na początku semestru dyplomowego Dziekan zatwierdza 9Terminarz Egzaminu
Dyplomowego. Terminarz ten jest niezwłocznie podawany do wiadomości studentom
zgodnie z Regulaminem Studiów.

9.

Dla studentów, którzy złożą oświadczenie o zamiarze kontynuowania studiów na studiach
II stopnia lub o konieczności uzyskania prawa wykonywania zawodu, egzaminy
dyplomowe mogą odbywać się w terminie umożliwiającym kontynuację studiów w ATH
lub innej uczelni bez utraty semestru lub roku akademickiego – wg Regulaminu Studiów.

10. W przypadku uzyskania przez studenta/kę oceny niedostatecznej z całości egzaminu
dyplomowego Dziekan wyznacza zgodnie z Regulaminem Studiów, drugi termin
egzaminu dyplomowego nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później
niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu
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11. Student/ka, który uzyskał ocenę niedostateczną z egzaminu dyplomowego z części
teoretycznej może przystąpić do części praktycznej zgodnie z Terminarzem Egzaminu
Dyplomowego
12. Powtórny egzamin dyplomowy teoretyczny ma formę egzaminu ustnego - termin
ustalony jest zgodnie z Terminarzem Egzaminu Dyplomowego.
13. W przypadku niezdania przez studenta powtórnego egzaminu dyplomowego, dziekan w
drodze decyzji administracyjnej skreśla studenta z listy studentów.
14. Do studenta/ki, który/a z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił/a do egzaminu
dyplomowego lub przerwał/a egzamin stosuje się zapisy Regulaminu Studiów.
14. Zgodnie z Wydziałowym Regulaminem uczestnictwa studentów kierunku Ratownictwo
medyczne w Mistrzostwach Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym,
studenci którzy zajęli I, II lub III miejsce i spełnili warunki uprawniające do
przystąpienia, do egzaminu dyplomowego, decyzją Dziekana są z niego zwolnieni.
Uzyskany przez nich w trakcie zawodów wynik potwierdza osiągnięcie efektów uczenia
się w sposób równoznaczny z otrzymaniem oceny bardzo dobrej z egzaminu
dyplomowego.
15. Ocenę egzaminu dyplomowego OED z części praktycznej i teoretycznej stanowi średnia
z obu ocen.
16. Średnią ocenę z przebiegu studiów OI oblicza się według wzorów zamieszczonych
w Regulaminie Studiów ATH.
17. Wszystkie oceny średnie liczone są z dokładnością do 0,01.
18. W dyplomie ukończenia studiów wyższych w Akademii Techniczno-Humanistycznej
podaje się wynik ukończenia studiów WED wyrównany do oceny ostatecznej zgodnie
z zasadą zamieszczoną w Regulaminie Studiów ATH.
19. Kwestie sporne między studentem/ką a Komisją egzaminacyjną we wszystkich sprawach
nie objętych Regulaminem Egzaminu Dyplomowego rozstrzyga Dziekan Wydziału.
20. Studentowi/ce przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dziekana Wydziału do
Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej.
21. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego egzamin dyplomowy jest przeprowadzany
według odrębnych zasad – zgodnie z załącznikiem „6a”.
II. Egzamin dyplomowy – część teoretyczna
1. Sprawdzenie osiągnięcia założonych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, stanowi część
egzaminu dyplomowego i ma formę testowego egzaminu teoretycznego jednokrotnego
wyboru.
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2.

Baza pytań wykorzystywanych w trakcie egzaminu dyplomowego teoretycznego jest
utworzona przez nauczycieli akademickich prowadzących moduły na kierunku
Ratownictwo medyczne I stopnia i podawana do wiadomości studentom na początku
semestru dyplomowego.

3. Komisję egzaminu dyplomowego teoretycznego zatwierdza Dziekan na początku semestru
dyplomowego.
4. Student/ka zgłasza się w dniu egzaminu na 15 minut przed godziną jego rozpoczęcia
z dowodem osobistym lub legitymacją studencką.
5.

Komisja egzaminu dyplomowego teoretycznego ocenia arkusze egzaminacyjne
bezpośrednio po zakończeniu egzaminu i natychmiast po ocenie podaje do wiadomości
studentów z zachowaniem zasad poufności danych osobowych.

6. Podstawą zdania egzaminu teoretycznego testowego jest uzyskanie przynajmniej 60%
pozytywnych odpowiedzi.
Punktowe kryteria oceny:
100 - 93 punktów –

bardzo dobry

92 - 85 punktów –

dobry plus

84 - 77 punktów –

dobry

76 - 69 punktów –

dostateczny plus

68 - 60 punktów –

dostateczny

59 - mniej punktów - niedostateczny
III. Egzamin dyplomowy – część praktyczna
1.

Egzamin dyplomowy praktyczny przeprowadzany jest przez Komisję egzaminu
dyplomowego, której skład stanowią przewodniczący i dwóch członków będących
nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk o Zdrowiu.

2.

Losowanie

Komisji

egzaminu

dyplomowego

praktycznego,

przeprowadza

się w obecności Komisji losującej nie później niż na tydzień przed wyznaczonym
terminem egzaminu dyplomowego praktycznego.
3.

W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności studenta/ki (zwolnienie lekarskie) w dniu
losowania Komisja losująca przeprowadza dla nieobecnego studenta/ki losowanie do
Komisji egzaminu dyplomowego. Student powinien poinformować o swojej nieobecności
podczas losowania najpóźniej do dnia, w którym wyznaczono losowanie Komisji
egzaminu dyplomowego. W sytuacji nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia studenta do
losowania może on przystąpić do egzaminu dyplomowego w terminie poprawkowym.
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4. Egzamin dyplomowy praktyczny w warunkach symulowanych polega na realizacji przez
studenta/kę wylosowanego scenariusza postępowania ratunkowego z zakresu:
− zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych,
− zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci,
− postępowania z dorosłym pacjentem urazowym.
5. Zadania egzaminacyjne stanowiące podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego
przygotowują członkowie Komisji egzaminu dyplomowego.
6. Egzamin dyplomowy praktyczny odbywa się w laboratoriach medycznych Wydziału na
fantomach i symulatorach pacjenta oraz sprzęcie ratunkowym znajdującym się na
wyposażeniu laboratoriów medycznych.
7.

Student/ka zgłasza się w dniu egzaminu dyplomowego na 15 minut przed godziną jego
rozpoczęcia z dowodem osobistym lub legitymacją studencką. Studenta/kę obowiązuje
ubiór taki jak na zajęciach praktycznych.

8. Student/ka rozpoczyna egzamin dyplomowy praktyczny od wylosowania scenariusza
postępowania ratunkowego.
9.

W trakcie egzaminu dyplomowego praktycznego student/ka musi wykazać się
umiejętnością

kierowania

Zespołem

Ratownictwa

Medycznego

w

przypadku

postępowania z pacjentem w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
10. W trakcie egzaminu dyplomowego praktycznego członkowie Komisji egzaminacyjnej
odgrywają role członków Zespołu Ratownictwa Medycznego.
11. Ocena z egzaminu dyplomowego praktycznego jest podawana do wiadomości studenta/ki
przez przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej bezpośrednio po zakończeniu
egzaminu praktycznego z zachowaniem zasad poufności danych osobowych.
12. Członkowie

Komisji

egzaminacyjnej

dokonują

oceny

czynności

ratunkowych

wdrożonych przez studenta/kę zgodnie z „Protokołem Egzaminu Dyplomowego
Praktycznego”.
13. Podstawą zdania egzaminu dyplomowego praktycznego jest uzyskanie odpowiedniej
liczby punktów wynikających z „Protokołu Egzaminu Dyplomowego Praktycznego”.
14. Popełnienie przez studenta/kę błędu dyskwalifikującego wynikającego z „Protokołu
Egzaminu Dyplomowego Praktycznego” skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej,
niezależnie od liczby uzyskanych punktów.
15. Powtórny egzamin dyplomowy praktyczny jest przeprowadzany zgodnie z Terminarzem
Egzaminu Dyplomowego

IV. Dokumentacja egzaminu dyplomowego
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1. Protokół z przeprowadzenia losowania Komisji egzaminu dyplomowego praktycznego
(załącznik nr 1a).
2. Wzór karty do losowania egzaminu dyplomowego praktycznego (załącznik nr 1b).
3. Lista studentów przystępujących do losowania Komisji egzaminu dyplomowego
praktycznego (załącznik nr 1c).
4. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem egzaminu dyplomowego (załącznik nr 1d).
5. Lista obecności studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego teoretycznego
testowego (załącznik nr 2a).
6. Wynik z egzaminu dyplomowego teoretycznego - testowego (załącznik nr 2b).
7. Lista wyników egzaminu dyplomowego teoretycznego - testowego (załącznik nr 2c).
8. Protokół egzaminu dyplomowego teoretycznego - ustnego (załącznik nr 2d)
9. Lista obecności studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego praktycznego
(załączniki nr 3a).
10. Protokół egzaminu dyplomowego praktycznego z zakresu Zaawansowanych Zabiegów
Resuscytacyjnych u Osób Dorosłych (ZZRuOD) i Zaawansowanych Zabiegów
Resuscytacyjnych u Dzieci (ZZRuDz) (załącznik nr 3b).
11. Protokół egzaminu dyplomowego praktycznego z zakresu Postępowania z Dorosłym
Pacjentem Urazowym (PzDPU) (załącznik nr 3c).
12. Wynik z egzaminu dyplomowego praktycznego (załącznik nr 3d)
13. Ocena pracy licencjackiej (załącznik nr 4).
14. Protokół ukończenia studiów licencjackich kierunek Ratownictwo medyczne (załącznik
nr 5).
15. Stan

zagrożenia

epidemiologicznego–

wytyczne

przeprowadzania

egzaminu

dyplomowego na kierunku Ratownictwo medyczne (załącznik nr 6a).
16. Oświadczenie zapoznania się z Regulaminem egzaminu dyplomowego (załącznik nr 6b).
Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021
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Załącznik nr 1a
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Ratownictwo medyczne
studia stacjonarne/ niestacjonarne* I stopnia

Bielsko-Biała, dnia …………………

................................................
(pieczątka Wydziału)

EGZAMIN DYPLOMOWY
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA LOSOWANIA KOMISJI EGZAMINU
DYPLOMOWEGO PRAKTYCZNEGO

Do losowania przystąpiło .............................. studentów.
Lista studentów wraz z wylosowanym dniem egzaminu i numerem Komisji dołączona do
protokołu.

Przewodniczący/a Komisji:
……………………………

Członkowie Komisji:
……………………………
……………………………

*- podkreślić właściwe
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Załącznik nr 1b
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Ratownictwo medyczne
studia stacjonarne/ niestacjonarne* I stopnia

…………………………………………………..
(pieczątka Wydziału )

WZÓR KARTY DO LOSOWANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO PRAKTYCZNEGO

Dla komisji losującej
Dla studenta/ki
Kierunek Ratownictwo medyczne studia stacjonarne/ niestacjonarne*
Kierunek Ratownictwo medyczne studia stacjonarne/ niestacjonarne*
Pieczątka Wydziału
Pieczątka Wydziału

Nazwisko, imię studenta/ki

…………………………………………….

…………………………………………….
Data losowania

Data egzaminu praktycznego

………………...

……………………………………..

Nazwisko, imię studenta/ki

Data losowania

Data egzaminu praktycznego

………………...

……………………………………..

Komisja nr ………

Komisja nr ………

Podpis studenta/ki
Podpis studenta/ki
……………………………………………….

………………………………………………..

Podpis członka Komisji losującej

Podpis członka Komisji losującej

…………………………………………………

…………………………………………………
*- podkreślić właściwe

*- podkreślić właściwe

*- podkreślić właściwe
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Załącznik nr 1c
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Ratownictwo medyczne
studia stacjonarne/ niestacjonarne* I stopnia

................................................
(pieczątka Wydziału)

LISTA STUDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO LOSOWANIA KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO PRAKTYCZNEGO
dniu………………………… godz. ……………….
Lp.

Nazwisko i imię

nr albumu

Komisja Egzaminu Dyplomowego
Praktycznego
Komisja nr………….
data egzaminu

Podpis członka
Komisji losującej

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data…………….…………………………… godz. ………………………
Podpis Przewodniczącego Komisji Losującej………………………………………….
*- podkreślić właściwe
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Załącznik nr 1d
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Ratownictwo medyczne
studia stacjonarne/ niestacjonarne* I stopnia

……………………………………….
(pieczątka Wydziału)

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM
EGZAMINU DYPLOMOWEGO
W dniu ………………… zostałem/zostałam zapoznany/zapoznana
z Regulaminem egzaminu dyplomowego

Lp.

Nazwisko i imię

Nr albumu

Podpis studenta/ki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Data………………………………….
Podpis Przewodniczącego Komisji Losującej………………………………….

*- podkreślić właściwe
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……………………………………….
(pieczątka Wydziału)

Załącznik nr 2a
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Ratownictwo medyczne
studia stacjonarne/ niestacjonarne* I stopnia

EGZAMIN DYPLOMOWY TEORETYCZNY
( I/ II TERMIN )
Lista obecności studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego teoretycznego
w dniu ………………. godz. ……………

Lp.

Nazwisko i imię

Nr albumu

Podpis studenta/ki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Godzina zakończenia egzaminu ………………………..

Przewodniczący/a Komisji:
……………………………

Członkowie Komisji:
……………………………
……………………………

*- podkreślić właściwe
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Załącznik nr 2b
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Ratownictwo medyczne
studia stacjonarne/ niestacjonarne* I stopnia

……………………………………….
(pieczątka Wydziału)

WYNIK EGZAMINU DYPLOMOWEGO TEORETYCZNEGO
TESTOWEGO
Imię i nazwisko studenta/ki ................................................................
Nr albumu .......................................................................................
Liczba uzyskanych punktów.............................................................
Ocena..................................................................................................

Punktowe kryteria oceny:
100 – 93 punktów – bardzo dobry
92 - 85 punktów –
dobry plus
84 - 77 punktów –
dobry
76 - 69 punktów – dostateczny plus
68 - 60 punktów –
dostateczny
59 i mniej punktów - niedostateczny

Przewodniczący/a

Członkowie
............................................

.......................................

............................................
............................................

*- podkreślić właściwe
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Załącznik nr 2c
……………………………………….
(pieczątka Wydziału)

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Ratownictwo medyczne
studia stacjonarne/ niestacjonarne* I stopnia

LISTA WYNIKÓW EGZAMINU DYPLOMOWEGO
TEORETYCZNEGO – TESTOWEGO ( I termin )
w dniu ………………. godz. ……………

Lp.

Nr albumu studenta/ki

Ocena z egzaminu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Przewodniczący/a Komisji:
……………………………

Członkowie Komisji:
……………………………

*- podkreślić właściwe
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Załącznik nr 2d
……………………………………….
(pieczątka Wydziału)

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Ratownictwo medyczne
studia stacjonarne/ niestacjonarne* I stopnia

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO TEORETYCZNEGO USTNEGO
( II TERMIN )
w dniu ………………….. godz. ……………………….
Komisja nr…………………….
Przewodniczący:

…………………………………………….

Członkowie :

…………………………………………….
……………………………………………

Student/ka …………………………………..

Nr albumu ………………………

Wylosowane przez studenta/kę pytania egzaminacyjne:
1.

…………………………………………………...………………………………….………
…………………..………………………………………………………….…………….…
………………………………………………………………………………………………
Ocena ………………………

2.

…………………………………………………...………………………………….………
…………………..………………………………………………………….…………….…
………………………………………………………………………………………………
Ocena ………………………
Decyzją Komisji Egzaminacyjnej w/w ukończył/a egzamin dyplomowy teoretyczny

z oceną ................................
Przewodniczący/a Komisji:
……………………………

Członkowie Komisji:
……………………………
……………………………

*- podkreślić właściwe
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Załącznik nr 3a
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Ratownictwo medyczne
studia stacjonarne/ niestacjonarne* I stopnia

……………………………………….
(pieczątka Wydziału)

EGZAMIN DYPLOMOWY PRAKTYCZNY
( I/II TERMIN)
Komisja nr ………….. w dniu ………………. godz. ……………
Lista obecności studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego praktycznego

Lp.

Nazwisko i imię

Nr
albumu

Wylosowany scenariusz
z zakresu:

Podpis studenta/ki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Godzina zakończenia egzaminu ………………………..

Przewodniczący/a Komisji:
……………………………

Członkowie Komisji:
……………………………
……………………………

*- podkreślić właściwe
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Załącznik nr 3b
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Ratownictwo medyczne
studia stacjonarne/ niestacjonarne* I stopnia

……………………………………….
(pieczątka Wydziału)

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO PRAKTYCZNEGO
( I / II termin )
z zakresu Zaawansowanych Zabiegów Resuscytacyjnych u Osób Dorosłych (ZZRuOD)
i Zaawansowanych Zabiegów Resuscytacyjnych u Dzieci (ZZRuDz)
w dniu …………………..godzina rozpoczęcia…………………..
godzina zakończenia………………….
Student/ka …………………………………………………………
Komisja nr…………………
Przewodniczący/a: .…………………………………………
Członkowie:

…………………………………………...
…………………………………………..

Scenariusz – ……………………….
Czynności podlegające ocenie:
Skala punktowa
Postępowanie wstępne:
3
3
3
3
3
3
Postępowanie po NZK:
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

Skala punktowa
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

Ogółem
Liczba zdobytych punktów: ……..
Ocena ………………………………
Liczba punktów
75 - 70
69 - 64
63 - 58
57 - 52
51 - 45
44 – 0

Ocena
bardzo dobry (5,0)
dobry plus (4,5)
dobry (4,0)
dostateczny plus (3,5)
dostateczny (3,0)
niedostateczny (2,0)

Za błąd dyskwalifikujący uważa się:
• niewykonanie czynności oznaczonej w tabeli pogrubioną czcionką
(ocena 0 punktów);
• wykonanie czynności nie znajdującej się w tabeli wśród „czynności podlegających
ocenie”, a stanowiącej bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pacjenta;
• wykonanie czynności spoza zakresu uprawnień ratownika medycznego.
Popełnienie przez studenta/kę błędu dyskwalifikującego skutkuje otrzymaniem oceny
niedostatecznej niezależnie od liczby uzyskanych punktów.
Uwagi Komisji dotyczące ewentualnych błędów dyskwalifikujących

Przewodniczący/a Komisji:
…………………………………………..

Członkowie Komisji:
.……………………………………..
……………………………………...

*- podkreślić właściwe
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Załącznik nr 3c
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Ratownictwo medyczne
studia stacjonarne/ niestacjonarne* I stopnia

……………………………………….
(pieczątka Wydziału)

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO PRAKTYCZNEGO
( I / II termin )
z zakresu Postępowania z Dorosłym Pacjentem Urazowym (PzDPU)
w dniu …………………..godzina rozpoczęcia………………………….
godzina zakończenia…………………………
Student/ka …………………………………………………………………
Komisja nr…………………………
Przewodniczący/a:………………………………………
Członkowie:

………………………………………….
…………………………………………..

Scenariusz – ……………………….
Czynności podlegające ocenie:
Postępowanie na miejscu zdarzenia:

Skala punktowa
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Postępowanie w karetce:
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Skala punktowa
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ogółem
Liczba zdobytych punktów:………
Ocena ………………………………
Liczba punktów
120 - 111
110 - 101
100 - 91
90 - 81
80 - 72
71 - 0

Ocena
bardzo dobry (5,0)
dobry plus (4,5)
dobry (4,0)
dostateczny plus (3,5)
dostateczny (3,0)
niedostateczny (2,0)

Za błąd dyskwalifikujący uważa się:
• niewykonanie czynności oznaczonej w tabeli pogrubioną czcionką
(ocena 0 punktów);
• wykonanie czynności nie znajdującej się w tabeli wśród „czynności podlegających
ocenie”, a stanowiącej bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pacjenta;
• wykonanie czynności spoza zakresu uprawnień ratownika medycznego.
Popełnienie przez studenta/kę błędu dyskwalifikującego skutkuje otrzymaniem oceny
niedostatecznej niezależnie od liczby uzyskanych punktów.
Uwagi Komisji dotyczące ewentualnych błędów dyskwalifikujących

Przewodniczący/a Komisji:
….……………………………………….
......................................................................

Członkowie Komisji:
.…..…………………………………
…………....................................

- podkreślić właściwe
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Załącznik nr 3d
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Ratownictwo medyczne
studia stacjonarne/ niestacjonarne* I stopnia

……………………………………….
(pieczątka Wydziału)

Bielsko-Biała, dnia………………….

WYNIK EGZAMINU DYPLOMOWEGO PRAKTYCZNEGO
( I / II termin )
Komisja nr …………..
w dniu ……………….

Decyzją Komisji egzaminacyjnej student/ka
…………………………..…………………………………………..
Ukończył/a egzamin dyplomowy praktyczny z oceną

…………………………..…………………………………………..
(wpisać słownie)

Przewodniczący/a Komisji:

Członkowie Komisji:

……………………………

…………………………………….
...……...……………………………

*- podkreślić właściwe
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……………………………………….
(pieczątka Wydziału)

Załącznik nr 4
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Ratownictwo medyczne
studia stacjonarne/ niestacjonarne I stopnia

Bielsko-Biała, dnia ………………..

Szanowny(a) Pan(i)
…………………………………….
Uprzejmie proszę o ocenę załączonej pracy licencjackiej studenta(ki)

…………………………..
Dziekan

OCENA PRACY LICENCJACKIEJ
Temat pracy:
Imię i Nazwisko:
Nr albumu:

Promotor:

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?.........................................................
…………………………………………………………………………………………..............……
2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.:
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. Merytoryczna ocena pracy:

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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4. Inne uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Charakterystyka doboru wykorzystania źródeł:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. Ocena formalnej strony pracy (poprawność językowa, odsyłacze, odnośniki literaturowe):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Ocena pracy ………………………………………………………………………….…….......………

Data ..............................

..................................................
podpis

*- podkreślić właściwe
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Załącznik nr 5
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Ratownictwo medyczne
studia stacjonarne/ niestacjonarne* I stopnia

……………………………………….
(pieczątka Wydziału)

Bielsko-Biała, dnia …………………………………...

PROTOKÓŁ UKOŃCZENIA STUDIÓW LICENCJACKICH
KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE
Student/ka Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH w BielskuBiałej…………………………………………………
Nr albumu ……………………………… Rok immatrykulacji……………………………..
urodzony………………………………..
Temat pracy
licencjackiej……………………………………………………………………………………
……………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
1. Ocena pracy licencjackiej ………………………….
2. Ocena egzaminu dyplomowego ………………………………………… /średnia/
-

egzamin praktyczny ……………..…………….……

-

egzamin teoretyczny …………………………………
Średnia ocena z przebiegu studiów ……………………………………..

WYNIK UKOŃCZENIA STUDIÓW:

WED = (0,25 x …………..…….....) + (0,25 x ………...……………….) + (0,5 x ………………….............)
ocena pracy licencjackiej

ocena egzaminu dyplomowego

średnia ocena z przebiegu studiów

.....................................................................................................................................................
Ocena ostateczna (dyplom)
…………………………………………………………..
Uzyskany tytuł zawodowy: licencjat
Prodziekan ds. Studenckich
...........................................

Podpis Dziekana
...........................................

Prodziekan ds. Studenckich
...........................................
*- podkreślić właściwe
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Załącznik nr 6a
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Ratownictwo medyczne
studia stacjonarne/ niestacjonarne* I stopnia

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO
– WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA
KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE
Aktualne zarządzenia dotyczące reżimu sanitarnego obowiązujące w kraju oraz zarządzenia
Rektora ATH.
Zmiany do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego kierunek Ratownictwo medyczne dotyczą:
I. Postanowienia ogólne
Pkt. 6 nie obowiązuje
Dziekan zatwierdza skład: komisji losujących, komisji egzaminacyjnych egzaminu
teoretycznego i egzaminu praktycznego.
Pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
Dziekan zatwierdza skład: komisji egzaminacyjnych egzaminu teoretycznego i egzaminu
praktycznego.
II. Egzamin dyplomowy - część teoretyczna
Pkt. 1 nie obowiązuje
Sprawdzenie osiągnięcia założonych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, stanowi część
egzaminu dyplomowego i ma formę testowego egzaminu teoretycznego jednokrotnego
wyboru.
Pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Sprawdzenie osiągnięcia założonych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, stanowi część
egzaminu dyplomowego i ma formę testowego egzaminu teoretycznego jednokrotnego
wyboru przeprowadzonego w formie zdalnej na platformie MS-Teams.
Studenta obowiązuje podczas egzaminu utrzymanie włączonej kamery.
Czas egzaminu dyplomowego – 100 minut.
Pkt. 4 nie obowiązuje
Student/ka zgłasza się w dniu egzaminu na 15 minut przed godziną jego rozpoczęcia
z dowodem osobistym lub legitymacją studencką.
Pkt. 4 otrzymuje brzmienie
Zalogowanie się studenta na platformie MS Teams przez konto studenckie.
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Pkt. 5 nie obowiązuje
Komisja egzaminu dyplomowego teoretycznego ocenia arkusze egzaminacyjne bezpośrednio
po zakończeniu egzaminu i natychmiast po ocenie podaje do wiadomości studentów
z zachowaniem zasad poufności danych osobowych.
Pkt. 5 otrzymuje brzmienie
Komisja egzaminu dyplomowego teoretycznego wypełnia załączniki:
załącznik nr 2b (Wynik egzaminu dyplomowego teoretycznego testowego)
załącznik 2c (Lista wyników egzaminu dyplomowego teoretycznego testowego) i natychmiast
po ocenie podaje do wiadomości studentów z zachowaniem zasad poufności danych
osobowych.
III. Egzamin dyplomowy - część praktyczna
Pkt. 2 nie obowiązuje
Losowanie Komisji egzaminu dyplomowego praktycznego, przeprowadza się w obecności
Komisji losującej nie później niż na tydzień przed wyznaczonym terminem egzaminu
dyplomowego praktycznego.
Pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
Do egzaminu dyplomowego praktycznego listę alfabetycznego przydziału studentów do
komisji egzaminacyjnych przygotowuje Dziekanat z określeniem godziny rozpoczęcia się
egzaminu praktycznego. Lista osób przydzielonych do komisji egzaminacyjnych jest
udostępniona drogą elektroniczną nie później niż na tydzień przed wyznaczonym terminem
egzaminu dyplomowego.
Pkt. 3 nie obowiązuje
W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności studenta/ki (zwolnienie lekarskie) w dniu
losowania Komisja losująca przeprowadza dla nieobecnego studenta/ki losowanie do Komisji
egzaminu dyplomowego. Student powinien poinformować o swojej nieobecności podczas
losowania najpóźniej do dnia, w którym wyznaczono losowanie Komisji egzaminu
dyplomowego. W sytuacji nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia studenta do losowania
może on przystąpić do egzaminu dyplomowego w terminie poprawkowym.
Pkt. 7 nie obowiązuje
Student/ka zgłasza się w dniu egzaminu dyplomowego na 15 minut przed godziną jego
rozpoczęcia z dowodem osobistym lub legitymacją studencką. Studenta/kę obowiązuje ubiór
taki jak na zajęciach praktycznych.
Pkt. 7 otrzymuje brzmienie
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Student/ka zgłasza się w dniu egzaminu dyplomowego na 30 minut przed godziną jego
rozpoczęcia z dowodem osobistym lub legitymacją studencką. Studenta/kę obowiązuje ubiór
taki jak na zajęciach praktycznych.
IV. Dokumentacja egzaminu dyplomowego
Pkt. 1 nie obowiązuje
Protokół z przeprowadzenia losowania Komisji egzaminu dyplomowego praktycznego
(załącznik nr 1a).
Pkt. 2 nie obowiązuje
Wzór karty do losowania egzaminu dyplomowego praktycznego (załącznik nr 1b).
Pkt. 3 nie obowiązuje
Lista studentów przystępujących do losowania Komisji egzaminu dyplomowego praktycznego
(załącznik nr 1c).
Pkt. 4 nie obowiązuje
Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem egzaminu dyplomowego (załącznik nr 1d).
Pkt. 4 otrzymuje brzmienie
Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem egzaminu dyplomowego (załącznik nr 6b) jest
składany przez studenta w Dziekanacie
Pkt. 6 nie obowiązuje
Lista obecności studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego teoretycznego
testowego (załącznik nr 2a).
Pkt. 6 otrzymuje brzmienie
Lista obecności studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego teoretycznego
testowego jest pobrana z platformy MS-Teams w dniu rozpoczęcia egzaminu.
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Załącznik nr 6b
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Ratownictwo medyczne
studia stacjonarne/ niestacjonarne* I stopnia

OŚWIADCZENIE
Ja (imię i nazwisko) …………………………………nr albumu………………….
oświadczam iż,
zapoznałem się z Regulaminem Egzaminu Dyplomowego na kierunku Ratownictwo
medyczne obowiązującym na WNoZ ATH Bielsko-Biała

*- podkreślić właściwe
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